บริ ษทั เอไอเอ จำกัด
ศูนย์รับเอกสำรชั้น 1 อำคำร เอไอเอทำวเวอร์ 1
181 ถนนสุ รวงศ์ กรุ งเทพฯ 10500
(เอกสำร เคลมประกันกลุ่ม)

แบบฟอร์ มเรียกร้ องผลประโยชน์ ประกันกลุ่ม
แบบค่ารักษาทันตกรรม

ส่ วนที่ 1 สาหรับทันตแพทย์ที่ทาการรักษาเป็ นผู้กรอก
TO AVOID RETURN OF CLAIM DUE TO INCOMPLETE INFORMATION, PLEASE ANSWER ALL QUESTIONS.
NAME OF PATIENT:

AGE:

SEX:

TO BE COMPLETED BY ATTENDING DENTIST.
DENTIST NAME:

DENTIST LICENSE NO:

PLEASE ANSWER AS COMPLETED AS POSSIBLE.

IF YES, PLEASE GIVE BRIEF DESCRIPTION AND DATES.

If prosthesis, is this initial placement?

Date of Rx:

Is treatment for orthodontics?

Date of Rx:

Is treatment a result of accident?

Date of Rx:

Please fill in the for oral treatment (including X-rays, prophylaxis, material used, etc.):
Tooth No.

Particulars

Charges

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Please mark teeth treated or area of oral treatment on following chart.

I hereby certify that the services listed above have been performed on the above-named patient on the date indicated.
Dentist's signature: ____________________________________
(
)

Hospital/Clinic: _______________________________________
ประทับตรา รพ./คลีนิค

Date ________________________

ส่ วนที่ 2 สาหรับพนักงานผู้เอาประกันเป็ นผู้กรอกโดยสมบูรณ์
ชื่ อนายจ้าง (บริษัท,ห้ าง, ร้ าน):
ชื่ อพนักงานผู้เอาประกัน:

กรมธรรม์กลุ่มเลขที:่
อายุ:

เพศ:

ใบรับรองเลขที่:

หนังสื อให้ ความยินยอม
ข้ำพเจ้ำ ขอให้และยินยอมให้ แพทย์ สถำนพยำบำล บริ ษทั ประกันภัยอื่น หรื อ บุคคลที่เกีย่ วข้อง ซึ่งมีขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภำพและประวัติกำรรักษำพยำบำลของข้ำพเจ้ำที่ผ่ำนมำหรื อจะมีข้นึ ในอนำคต เปิ ดเผยข้อมูลสุขภำพและประวัติกำร
รักษำพยำบำลของข้ำพเจ้ำให้แก่บริษทั ตัวแทนประกันชีวติ ของบริ ษทั หรื อผูแ้ ทนของบริษทั เพื่อกำรขอเอำประกันภัย หรื อกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ประกันภัย หรื อดำเนินกำรใดๆที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภำพและประวัตกิ ำรรักษำพยำบำลของข้ำพเจ้ำ ต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย หรื อต่อบริ ษทั ประภันภัยต่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนประกันชีวติ ของบริ ษทั
บุคคลำกร หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรื อกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ประกันภัย หรื อใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์หรื อเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
กรณีที่เรี ยกร้องสินไหมผ่ำนโรงพยำบำล ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้ บริ ษทั จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลให้แก่สถำนพยำบำลที่ขำ้ พเจ้ำได้เข้ำรับกำรรักษำนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งบริ ษทั ได้จ่ำยชดเชยค่ำรักษำพยำบำลให้แก่ขำ้ พเจ้ำโดยชอบแล้วตำมข้อกำหนด
และเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ค่ำรักษำพยำบำลใดๆที่อยู่นอกเหนือควำมคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย ข้ำพเจ้ำจะเป็ นผูช้ ำระให้แก่สถำนพยำบำลโดยตรงเอง และ ข้ำพเจ้ำเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีว่ำ บริษทั จะขอสงวนสิทธิ์ตำมข้อตกลงใน
โครงกำรชำระค่ำรักษำพยำบำลผ่ำนโรงพยำบำล หำกตรวจสอบพบว่ำกำรเจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุของข้ำพเจ้ำอยู่ภำยใต้เงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย แม้บริ ษทั จะได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรรับตัวไว้เป็ นผูป้ ่ วยในเบื้องต้นแล้วก็ตำม ในกรณีน้ ี
หำกบริ ษทั ได้สำรองจ่ำยค่ำรักษำ ให้แก่สถำนพยำบำลแทนข้ำพเจ้ำไปแล้วข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะชำระเงินทั้งสิ้นคืนแก่บริ ษทั ภำยใน 7 วันนับจำกวันที่ได้รับคำบอกกล่ำวจำกบริษทั
อนึ่ง สำเนำใบหนังสือให้ควำมยินยอมนี้ให้ถือว่ำมีผลบังคับได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ
ข้ำพเจ้ำได้ ทรำบและเข้ำใจข้อควำมตลอดจนเงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ตำมเอกสำรฉบับนี้ เป็ นอย่ำงดีโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมเจตนำของข้ำพเจ้ำจึงได้ตกลงยินยอมผูกพันปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข และวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ทุก
ประกำร
หมายเหตุ : * กรณีผเู ้ อำประกันภัยเป็ นผูเ้ ยำว์ให้ผู ้ ปกครองลงนำมแทนพร้อมระบุควำมสัมพันธ์
** กรณีลงนำมโดยใช้วิธีพิมพ์ลำยนิ้วมือ ต้องมีพยำนลงนำมรับรอง 2 ท่ำน
_____________________________________________________________

ลายเซ็นต์ผ้ปู ่ วยที่อายุเกิน 18 ปี
(กรณีผ้ปู ่ วยอายุ < 18 ปี )

__________________________________________

_________________________________________

ลายเซ็นต์พนักงานผู้เอาประกัน

ลงนามวันที่

HS_18May2020

